
RECOMENDAÇÃO PARA USO DE ALOJAMENTOS COLETIVOS

Considerando:

 Os alunos e colaboradores já estão vacinados contra a COVID-19, com duas 

doses e a maioria com as doses adicionais;

 O número de casos de maior gravidade tem diminuído progressivamente;

 O quadro clínico da COVID-19 em adultos jovens tem curso mais favorável 

que em pessoas de mais idade ou que portam comorbidades;

 Trata-se de alojamento conjunto para recebimento de pessoas, que dividirão 

dependências (quartos, banheiros, áreas de alimentação), quando se espera 

contato mais próximo.

Sugerimos a seguintes medidas:

 Seguir as demais Diretrizes Gerais e protocolos específicos exarados pela 

Comissão Assessora para todos os Campi e já divulgadas no site 

retornoseguro.usp.br;

 Seguir as orientações sanitárias específicas já divulgadas pela própria 

unidade;

 Para as condições específicas: uso de máscaras e higiene das mãos (álcool 

70% e/ou lavagem frequente de mãos) em áreas de convívio comum;

 Especial atenção à disposição de camas e mesas de estudo, de modo que os 

alunos fiquem afastados a pelo menos 1 metro de distância entre eles e que, 

durante o período em que estão acordados, o uso de máscara pode ser uma 

alternativa contra a transmissão entre os ocupantes do mesmo quarto. Pelo 

fato dos alunos já estarem vacinados, o uso de máscara pode ser opcional, 

mas segue sendo uma recomendação;

 Outro ponto importante é a ventilação dos quartos, devendo, se possível, 

manter portas e janelas abertas para a melhor circulação de ar e se houver 

o uso de ventiladores, que o fluxo de ar por eles gerado esteja orientado na 

direção das janelas. Durante o sono manter as janelas abertas, pois os 

alunos dormirão sem máscaras e, neste sentido, é muito importante o 

distanciamento entre as camas e a circulação do ar, mantendo janelas 

abertas ao ar livre corre-se o risco de entradas de morcegos e 

principalmente de vetores transmissores de doenças, em particular dos 



mosquitos transmissores da dengue, uma possível solução seria a instalação 

de telas nas janelas para que fosse minimizada a entrada de mosquitos;

 Deve ser identificado previamente e dada atenção especial para aqueles que 

forem portadores de comorbidades que predisponham desenvolvimento de 

quadros clínicos com maior morbidade da doença. Nessas situações, melhor 

avaliar caso-a-caso;

 Devem ser tomadas as devidas condutas com alunos que desenvolvam 

sintomas gripais. Sugere-se que sejam investigados com testes rápidos ou 

RT-PCR (se disponível) todos os alunos sintomáticos e que sejam instituídas 

ações de bloqueio no quarto do aluno sintomático, já que apesar de ideal, 

seria impraticável deixar um quarto livre para isolamento dos alunos com 

COVID-19;

 O uso das copas deve ser otimizado, dependendo da área destas copas e por 

meio de escala de uso compartilhado das mesmas, de modo que não haja 

aglomeração e que seja mantido o distanciamento entre as pessoas. Uma 

possibilidade é estimular que a alimentação que é normalmente feita nas 

copas seja feita nos quartos ou em um ambiente aberto, com ampla 

circulação de ar.

 O uso dos banheiros deve seguir as mesmas instruções do uso das copas 

quanto à otimização do uso por poucas pessoas e evitar aglomeração, 

apesar de que a transmissão em banheiros seja menor do que em outros 

ambientes devido à elevada umidade no local.
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